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Valoración xeral  

A pesares do elevado número de actividades, saídas e conmemoracións 

planificadas ao inicio deste curso, en xeral, o funcionamento das actividades 

complementarias e extraescolares pode ser valoradas como positivo pola 

dinámica de actividades continuada e ben distribuída ao longo do curso, e pola 

adecuación das mesmas ao proxecto educativo que estamos a desenvolver. 

Intentouse favorecer unha mellor coordinación entre as etapas educativas e 

darlle un carácter unitario como proposta de centro, mellorando a 

temporalización das mesmas. As celebracións e as conmemoracións 

realízanse coa participación e a implicación das tres etapas educativas e do 

conxunto do profesorado, favorecendo así a cohesión como centro. 

A elaboración destas actividades é posible grazas a participación dos equipos 

de Biblioteca, do Club de Lectura, do EDLG, e de TICs que fixeron propostas e 

actividades para o fomento da lectura e con respecto a conmemoracións e 

actividades para todo o centro. 

Seguimos á espera do remate das obras do Salón de Actos para poder facer 

actividades conxuntas. Neste intre as obras están paradas, polo que nos 

vemos na obriga de celebrar as conmemoracións no patio exterior, no pavillón 

deportivo ou de desprazarnos ao edificio do Centro social coa conseguinte 

perda de tempo debido á organización e ao traslado do material e dos equipos, 

e pendentes sempre das condicións meteorolóxicas e das posibles incidencias 

que puidesen suceder. Neste eido compre destacar a adquisición dun 

escenario modular para poder diversificar e facer espazos polivalentes para 

calquera evento, como foi o caso da celebración do novo festival das letras 

galegas no propio patio. 

En canto ao grado de consecución dos obxectivos, compre sinalar: 

CONMEMORACIÓNS: realizáronse todas ás actividades recollidas no Plan 

Anual: 

- Do 29 ao 31 de Outubro. Magosto-Samaín-

Halloween: O día 29 organizouse no hall da entrada unha exposición de 

cabazas elaboradas polo alumnado de Infantil e Primaria. Durante esa 

semana e a anterior tamén se fixo a decoración dos corredores e portas 

con murais coa temática do Samaín. Tamén houbo  propostas didácticas 

para as aulas impulsadas por departamentos  e equipas, como a de 

decoracións de máscaras africanas. O día 31/10 realizouse a 

celebración propia do magosto con degustación de castañas e sesións 

de xogos populares e tradicionais.  

 



- O 23 de Novembro . Día Internacional contra a 

violencia de xénero:  Este día decidiuse adicarllo a figura da activista 

afrinana Tererai Trent, vinculando deste xeito a celebración co proxecto 

de biblioteca sobre Africa. Nas semanas previas propuxéronse  tarefas 

documentais nas aulas e posteriormente elaborouse e publicouse un 

video de xeito transversal a todas as etapas, no que se  fala e reflexiona 

sobre a historia desta activista. No propio día da conmemoración todo o 

alumnado saiu ao patio. Alí o alumnado da ESO leu un manifesto.  

 

- O 21 de Decembro.Nadal: Recibiuse a visita dos 

Reis Magos. Decoráronse os corredores con motivos do Nadal. Tamén 

se fixo a actividade da árbore dos desexos de aninovo, onde quen 

quixera podía escribir seu desexo e colgalo dunha árbore de pasta de 

papel habilitada no pasillo. 

 

- O 30 de Xaneiro. Día da Paz: Durante a semana 

previa, as equipas de biblioteca e  extraescolares colaboraron e 

impulsaron a iniciativa para a realización dunha exposición sobre todas 

aquelas figuras africanas que tiveron recibido o premio Nobel da Paz.  

O propio día da celebración, todo o alumnado baixou ao patio e alí se dispuxo 

emulando a figura do continente africano para despois cantar a canción 

"Sonrisa" de Ana Torroja, que previamente fora traballada nas aulas. 

- Semana do 1 de Marzo. Entroido: Este ano o 

proxecto da Biblioteca levou por título: “Expedición aos continentes: 

África. Polo tanto o tema común de todo o cole foi África. Cada clase 

preparou un disfraz sobre a temática para facer o tradicional desfile. 

Tivemos representación dos animais africanos, as tribos Masais, 

Tuaregs, Caboverde, Exipto... 

O desfile levouse a cabo co apoio da Policía Local e de Protección Civil 

e tivo lugar polas rúas da vila,  rematando finalmente coa lectura e 

queima do Meco no patio do propio centro. Logo fíxose unha 

degustación no patio cuberto con pratos e doces típicos do entroido. 

Os días previos tiveron lugar numerosas actividades e tradicións 

encadradas nesta celebración: desfile do fulión durante os recreos, 

mandamentos do Meco, botouse o burro, etc. 

 

- Día da Muller Traballadora: leváronse a cabo 

diversas actividades dentro das titorías facendo fincapé na 

sensibilización contra a violencia de xénero. Ademais dende a etapa de 

primaria se fixo un mural sobre algunhas mulleres importantes da 

historia. 



 

- Día do Libro: realizáronse lecturas diversas no 

recuncho de ler do centro. Cada titoría fixo as súas propias actividades. 

 

- O 17 de Maio. Letras Galegas: As equipas de 

Normalización e Extraescolares organizaron coordinadamente e por 

primeira vez un acto que viña a substituír ao tradicional festival de nadal. 

O festival tivo lugar ao aire libre, no patio do centro e nel participaron 

todos os cursos de Infantil, Primaria e unha representación de 

alumnos/as de secundaria. Invitouse a todo centro e comunidade 

escolar. Todas as representacións e actuacións foron en galego e o acto 

integrou tamén as danzas e elaboración dun Maio, que se situou a carón 

do escenario. Ao final do acto tivo lugar a interpretación do Himno de 

Galicia. 

Durante esta e as semanas posteriores, o Equipo de Normalización organizou 

tamén os PoeMiños de tal forma que cada titoría elaborou poemas en galego 

que logo foron distribuídos por locais e comercios da vila. 

- O 21 e 19 de Xuño. Fin de Curso: O último día de 

clases a aula de música de Secundaria organizou un espectáculo. A 

representación do mesmo tivo lugar no auditorio da Biblioteca municipal 

e constou de dous actos divididos e destinados para toda primaria e 

secundaria. Despois, o alumnado de infantil puido desfrutar dos xogos 

populares no patio do centro. A parte final da xornada, en cada aula e 

por separado realizáronse as celebracións de fin de curso e entrega de 

boletíns. 

 

ACTOS CULTURAIS E CIENTÍFICOS. 

As actividades culturais programadas realizáronse sen dificultades, polo que os 

obxectivos previstos considéranse acadados. Destacan os seguintes actos 

culturais: 

- Educación Infantil: o 20/12 tivo lugar o concerto 

musicado a cargo de "Pakolas". O 27,28 e 29 de maio, toda a etapa 

visitou o Museo de Belas Artes (A Coruña). No terceiro trimestre foron de 

visita ao Muiño de Pedroso e á Granxa escola (Narón) o 31/5. Tamén 

foron de excursión á praia da Ribeira o 12/6. 

 

- 1º ciclo de Primaria: O 19/10 Visitaron o Museo 

Naval de Ferrol. O día 18/6, 1º e 2º de primaria foron de visita ás Fragas 

do Eume.  O 11/3 tivo lugar unha sesión de contacontos para ambos 

cursos. O 26/3, ambos cursos tiveron un concerto didáctico no propio 

colexio a cargo de Pulpiño Viascón e os seus "Instrumentos Máxicos". O 



24/5 o alumnado de 2º visitou a biblioteca municipal. O alumnado de 2º A 

participou no “XIX Premio Luis Freire de investigación Científica para 

escolares e o 20/6 acudiron ambos cursos ao acuario da Coruña.  

O 14/6 Tamén tivemos unha visita e xornada de convivencia e saída á 

praia do CPI Luis Díaz Moreno de Baralla co alumnado de 1º de EP. O 

19/6 o alumnado de 2º tamén fixo unha saída pola contorna. 

- 2º  ciclo de Primaria: O 25/10 o alumnado de 3º visitou o MUNCYT. O 

10/10 o alumnado de 4º visitou o Museo Etnográfico e CEIP A Capela.  

O  13/11 o alumnado de 4º organizou e celebrou o día do peón, que 

acabou transformándose nun evento ao que acodeu todo infantil e 

primaria. O 11/3 o alumnado de 3º de EP puido asistir a unhas sesión de 

contacontos na sala de UUMM.  O 10/5 ambos cursos acudiron a aula 

de UUMM ao concerto didáctico do dúo Ameixeiras Caamaño. O 22/5 o 

alumnado de 3º de EP foi ao Museo de Historia Natural. O 11/6, 4ºA e 

4ºB fixeron unha excursión a Lugo. 

- 3º ciclo de primaria: O 19/10 os alumnos/as de 5º fixeron unha visita a 

Ferrol e o 16/5 realizaron a saída ao parque de Sotavento. O 26/10 o 

alumnado de 6º fixo unha visita á confraría de pescadores de Barallobre.  

O 15/3 ambos cursos acudiron ao auditorio da biblioteca municipal a ver 

o concerto a cargo de "Vudú".  O 12/4 o alumnado de 6º EP fixo unha 

saída a Betanzos. O 8/5 5º de primaria fixo unha visita ao parque de 

Sotavento. O 19/6, 6º de primaria fixo a saída de fin de curso ao ao 

“Ecoparque Multiaventura” de Marín.  

 

- ESO:O 19/12 o alumnado de 2ºA, 2ºB e PMAR fixeron a saída ao 

MUNCYT, organizada polo departamento de tecnoloxía. O 18/1 o 

alumnado de 2º,3º e PMAR acodeu a ver unha representación teatral en 

Inglés en Santiago. O 24/1 o alumnado de PMAR participou na 

actividade Ecotono e o alumnado de francés de toda a ESO acodeu a 

representación teatral "Le petit malade imaginaire". O 6/2 realizaron 

unha visita ao Museo de Historia Natural de Santiago os alumnos/as de 

3º de PMAR e 4º de ESO.  O 13/3 o alumnado de 3º de ESO acodeu a 

unha representación de teatro clásico no Colón (Coruña). O 15/3 o 

alumnado da aula de música de toda a ESO asistiu no auditorio da 

biblioteca municipal ao concerto de Vudú.  Do 2 ao 5 de abril, 1º e 2º de 

ESO fixeron a viaxe de estudios por León e Cantábrico. Do 23 ao 6 de 

Abril o alumnado de 4º de ESO fixeron a saída de estudios a Madrid. 

Entre o 29 de abril e o 5 de maio o alumnado de 3º de ESO fixo a 

Semana Verde de Asturias. O 2/5 o alumnado de PEMAR fixo unha 

saída a Ferrol. O 31/5 4º de ESO visitou a Domus (A Coruña). O 19 de 

Xuño o alumnado da aula de música realizou o festival/musical de fin de 

curso para Secundaria e o 21 para alumnado de primaria (auditorio 

municipal). O 20 de xuño os alumnos/as de 4º de ESO fixeron unha 

visita a Santiago. Ese mesmo día, 20 de Xuño tamén tivo lugar no 



auditorio da biblioteca municipal o acto de graduación de 4º de ESO en 

horario de tarde. O 21/6 o alumnado de 1º de ESO fixo a saída ao monte 

de Breamo e Castro de Castelo, organizada polo departamento de artes 

plásticas. 

 

- O Equipo de Dinamización de Lingua Galega 

organizou diversas actividades complementarias para o fomento do uso 

da nosa lingua que aparecerán pormenorizadamente na memoria das 

súas actividades. Compre destacar a posta en marcha do proxecto 

cubicaxe e as diversas  dinámicas e actividades polo día da árbore, 

pilabots, etc. Tamén compre sinalar asemande o certame de poesía  

PoeMiños, no que partipou todo o centro. A Celebración do mes das 

Letras Galegas, e con el o festival das letras galegas, foi a novidade 

dentro das celebracións no presente ano. 

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Os mestres especialistas en Educación Física e o Departamento de Educación 

Física, favoreceron o bo funcionamento do centro nos recreos, dinamizando 

estes momentos de lecer con diferentes xogos e actividades. 

Dende primaria e departamento secundaria realizaronse outras actividades: 

- O 20 de xuño alumnos/as de 1º, 2º, 3º e PMAR 

foron a Eumenatura; 

- O 20/12 todo o alumnado da ESO realizou unha 

actividade de campo a través. 

- Organizaron ademais sesión de xogos populares 

para o magosto e para a festa de fin de curso. 

- O 29/3 o alumnado de 6º participou nunhas sesións 

didácticas sobre Baloncesto. 

 

SAÍDAS ESCOLARES 

Realizáronse a maior parte das visitas e saídas escolares programadas e 

xurdiron ademais outras actividades ao longo do curso. 

Cabe destacar que algunhas das actividades propostas a inicio de curso foron 

modificadas ao longo do mesmo para adaptalas as necesidades que foron 

xurdindo co avance do curso. 

 

 



 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

As actividades extraescolares da tarde foron organizadas polo ANPA. 

Consistiron en actividades de Xadrez, Baloncesto, Nenos, Iudo, Zumba, Combo 

Musical, Música e movemento, Ballet e Artes Plásticas.  

Ademais diso, o martes 18 de Xuño pola tarde tivo lugar a exhibición das 

actividades extraescolares no Polideportivo municipal. E o día 20 celebrouse a 

festa de final de curso nas instalacións do centro. Ambos actos foron 

organizados pola propia ANPA. 

 

OBRADOIROS 

O 5/12 o alumnado de 6º de EI participou no obradoiro "Quen dixo Medo?". 

O 15/1, 1º e 2º e 3º de EP recibiron unhas charlas de concienciación sobre 

coidados e adopción de animais coa visita da cadela Malibú. 

O 1/4 toda a etapa de infantil e Primaria participou no obradoiro "Comer é 

divertido". 

O 3/10 o alumnado de 2º e 3º ciclo de primaria tiveron as sesións didácticas 

"Ondas de Ilusión:escolas do mar".  

Con respecto ao Plan Director da Garda civil: O 19/12 todo o alumnado de 5º e 

6º  de Primaria recibiron as charlas e o 14/1 participaron nun obradoiro sobre 

riscos nas redes. Entre o 19 e o 21 do 12 a totalidade da ESO recibiu as 

charlas e o 14/2 tivo lugar o obradoiro da Garda Civil co alumnado de 1º e 2º de 

ESO. Tamén houbo unha charla para familias. 

O 19, 20 e 22 do 12 o alumnado dos diferentes grupos da ESO participiou nun 

obradoiro de primeiros auxilios impartido pola Cruz Vermella de Betanzos.   

O 22/1 o alumnado de 3º da ESO participou na actividade e obradoiros "Escoito 

o meu son. Quen dixo medo?" 

Con respecto aos obradoiros de sexualidade: O 28/3 o alumnado de 6º de 

primaria participou no obradoiro mentres que a totalidade do alumnado da ESO 

o fixo o 27/2. 

O 1/4 o alumnado de 2º ESO e máis o de PMAR participaron no obradoiro de 

exercicio e comida  saudable. 

O 8/4 o alumnado de 4º de ESO fixo un obradoiro sobre o papel da prensa. 

O 24/4 e o 3/5 o alumnado de 5º de EP fixo un obradoiro sobre coeducación. 

 



RADIO MIÑOCA 

Proxecto desenvolto polo alumnado de ESO e en colaboración co xornalista 

Anxo Varela. Realizan entrevistas a personaxes do noso concello, programas 

de humor ou informativos locais, a inclusive programas en colaboración con 

outras emisoras 

 

BIBLIOTECA 

A Biblioteca tal como tiña previsto na súa programación, participou en todas as 

actividades complementarias que se realizaron dentro do colexio, 

especialmente nas celebracións, proporcionando documentación e unidades 

didácticas en diversos soportes para o traballo dentro da aula, montando 

exposicións de material bibliográfico e colaborando na organización xeral dos 

actos. Tamén coordinou a proposta de traballo colectivo que levaba por título 

EXPEDICIÓN AOS CONTINENTES: AFRICA, cunha posta en escena temática 

durante o Entroido e a exposición do material elaborado nas aulas polos 

distintos cursos. Ademais púxose en marcha, como en anos anteriores, o Club 

de Lectura Salicornia que tivo un gran papel dinamizador no Centro, con 

reunións periódicas nos recreos para realizar actividades de lectoescritura. 

Participou en todas as celebracións colectivas, elaborando material, 

preparando representacións, coordinando os actos e traballando cos máis 

pequenos. Tamén preparou un servizo de voluntariado no que alumnado da 

ESO ía ler ás clases de Educación Infantil.  


